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HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA 

Jövő vasárnapi (HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA) szentírási szakaszok: olvasmány: ApCsel 10,25-26.34-35.44-48; szentlecke: 1Jn 4,7-10; 

 evangélium: Jn 15,9-17  
 

Nekrológ – Németh Mária /Mara néni/ temetéséről 

Békesség Nektek! A feltámadt Krisztus szavaival köszöntöm az 

együtt érző jó testvéreimet, Németh Mária tanárnőt tisztelő megje-

lenteket ebben a kegyelmi órában. 

Az a remény hozott össze bennünket, hogy Istenünk ígérete szerint 

részesít bennünket a feltámadás csodájában és otthont készít szá-

munkra, ahol mindannyian együtt lehetünk testvéreinkkel és így 

drága Mara nénivel, annál az asztalnál, ahol szerető Atyánk, Te 

vagy a Házigazda. Isteni szereteted a mi nagy kincsünk, amire 

most Németh Mara Testvérünket is rábízzuk. 

Kedves Testvéreim! Temetésre jöttünk össze, de az életet ünnepel-

jük, nem a halált. Istenünk, Te az élet istene vagy. Köszönjük azt 

az életet, ami az Ő belső élete volt – Urunk, a Te életed Őbenne. 

Az örökkévaló jó dicséretét, amit mondott szavaival, átélt szívével 

és belevitte élményszerű találkozásainkba és áldását osztva, ke-

resztet rajzolt testvérei homlokára, vagy boldog lelkesedéssel rá-

zogatta meg kezünket, a jót megdicsérve. 

A belvárosi egyházközségi képviselő testület, a hálás hívő testvé-

rek, Mara néni tanítványainak többezres serege és a tisztelők ne-

vében köszönöm meg gondviselő Istenünknek a Mara néni szemé-

lyén keresztül adott szeretetet és áldást. Az Ő tartalmas és hosszú 

élete, szellemi öröksége áldásos nyomokat hagy maga után és ma 

is hat. Az élő kegyelem példája, hogy 65 évvel ezelőtti tanyasi ta-

nítványa lelki levelezést kezdeményezett akkori tanítónőjével. Ma-

ra néni máig is lelkesen ösztönözte tanítványait a jóra, még az 

utolsó napjaiban is. 

Mara néni gazdag örökségét bátorkodom számba venni első esz-

tergomi tanítványaként – 1951-ből. Később gyermekeimnek áldá-

sos tanára volt sok évig, majd több évtizedes egyházközségi 

együttmunkálkodásunk során mindvégig ismerve, tisztelettel cso-

dáltam rendkívüli tevékenységét. 

Mara néni 1931. augusztus 6-án született Esztergomban, tisztelet-

re méltó polgári családban. Szerető és harmonikus családi körben 

nőtt fel testvérével. Mara néni gyakran emlegette, milyen hálás Is-

tennek a példaadó jó szüleiért és szerető testvéréért. Az általános 

iskoláit a kedvesnővéreknél végezte, ahol tapasztalhatóan része-

sült a jellemnevelés áldásaiban. 1950-ben az Érseki Tanító-

képzőben érettségizett. Somodorpusztán tanyasi iskolában végezte 

gyakorlatát, 1951-ben képesítőzött. 1951 őszén az Esztergom- 

Szentgyörgymezei Általános Iskolában kezdett tanítani, majd in-

nen áthelyezték a József Attila Általános Iskolába, ahol nyugdíja-

zásig tanított. Tanítás mellett szakosodott matematikából, kémiá-

ból. Magas igényességgel és teremtő szenvedélyességgel tanított. 

Ritka példát adott környezetének, amikor visszautasította a veze-

tővé történő előrelépési lehetőségét, mert Ő szívvel, lélekkel taní-

tani akart. Lendületes, nagy munkabírású tanár volt, párhuzamo-

san tanított a Kossuth Iskolában és a Kolping Szakiskolában 

2005-ig. A fél évszázados tanítás után az Esztergom-Belvárosi 

Egyházközösség Karitász Csoportjában, a szeretetszolgálatban 

önkéntes szolgálatot vállalt. Vállalását bővítette az irodai szolgá-

lattal, a gondos anyakönyvezési munkával, a Historia Domus veze-

tésével, de végzett minden más munkát, ahol a szükség jelentke-

zett. Mara néni munkája szíves, gondos, matematikai precizitású, 

Isten- és emberszeretet kifejező szolgálat volt. Mindez miből for-

rásozott? A megélt komoly istenhitéből, mélységes elkötelezettsé-

géből, értékrendjéből fakadt. Mara néni szinte kereste, hogy hol 

tud még hasznosan szolgálni. 

Mara néni az egyházközségi önkéntes munkáján kívül élénken fi-

gyelte a közéletet és ott is tevékenykedett. A Tanítóképző Öreg 

Diákok Egyesületében vállalta a titkári teendőket. Tagja az Esz-

tergom Baráti Körnek, a Széchenyi Társaságnak, Filmbarátok kö-

rének, a Keresztény Múzeum Baráti Körnek, a Honismereti Kör-

nek, melynek keretében tanárnőnk szedte a szemetet Esztergom 

utcáin. A tevékeny Mara nénit az Esztergomi Önkormányzat Pro 

Urbe díjjal tüntette ki elismerésként. A Gyémánt díjas tanítónői és 

az Arany diplomás tanári oklevelek pedagógusi pályájának ékes 

jelkövei. 

Hallatlan gazdag örökségünk az a jellemgazdagság, amit Mara né-

ni szerényen a Nemzet Napszámosaként élt elénk, és szolgálta vele 

embertestvéreit egyházunkon és közéleti tevékenységén keresztül 

a tanári hivatásán túl is. Mondhatjuk: Mara néni 84 éves koráig 

másokért élte dinamikus, lelkes és lelkesítő életét. Azt tette, amit 

az Úr elrendelt: szolgálta testvéreit. Mindezt olyan kreativitással 

tette, ami alkotó, teremtő emberré formálta Őt, az Úr munkatársává 

vált. Mara néni így kereste, mit lehet még tenni, hogy az élet szebb 

és jobb legyen. Ő mindannyiunk számára egy utat jelző fáklya. 

Mara néni nem kímélte magát, ha tenni kellett, nem bújt el a sza-

vak mögé. Példája beívódott tanítványaiba, de mindannyiunkba is, 

akik Őt ismerték. Így éli túl önmagát egy igaz, önzetlen, áldozatos 

személyiség. Mi kell egy fiatalnak, de bárkinek? Az, hogy legyen 

előtte egy olyan Egyéniség, akire felnézhet, akiről példát vehet. 

Németh Mara néni mindannyiunk tanára és nevelője, olyan kiváló 

és hiteles személyiség, akire felnézhetünk, akiből építkezhetünk, 

gazdagodhatunk belőle, általa. Köszönjük Őt Istenünknek, és el-

mondhatjuk Róla papköltőnktől kölcsönzött fogalmazással: „Ő 

nem élt hiába – drága nyomokat hagyott maga után. Tőle jobb és 

szebb lett a Föld – a mi emberi életünk”. Hisszük, hogy gondvise-



Harangszó  

lő Istenünk példaképül állította elénk tanárnőnket. Az Élet Urának 

gondviselő szeretetét látjuk Németh Mária testvérünk életében. A 

szerető viszontlátást várjuk kedves Mara néni!  Sági József  

Esztergom-Belvárosi Plébánia Egyházközségi Képviselő-testületének 

világi elnöke  

Mit jelent, hogy katolikus vagyok? 

Mindent!- egyszóval, röviden és tömören: Mindent! Áthatja úgy a na-

pokat, hogy a reggeli keléssel – imádkozással – és a napi tevékeny-

séggel, amit felajánlok sok különböző ügyekért és reményekért – most 

különösen a szerzetesekért, azon belül a pannonhalmi bencés közös-

ségért – az esti lefekvéskor a hálaadással fejezem be. 

Bizony korlátok közé szorítja életemet – pl. nyugdíjasként, az úgyne-

vezett „jól megérdemelt pihenés”-nek átadva magam nem aludhatok 

és lustálkodhatok tetszésem szerint – de ezek a korlátok – amit sokan 

nem fogadnak el és tagadnak – nekem iránymutatóak és megtartóak, 

hogy ne parttalan rohanás legyen az életem. 

Az időbeosztásomnál figyelek arra, hogy a liturgiákon való részvételen 

kívül legyen időm a társaimra, „hittestvéreimre” is  persze a családon 

túl. Mivel én belekerültem a római katolikus létbe, olyan számomra, 

mint a lélegzet, ezért tudatosan figyelni kell, hogy ne megszokott, fé-

lig-meddig automatikusan tett cselekvéseim legyenek. Az élő Krisztus-

sal való személyes kontaktus kialakulásának érdekében sokat kell 

munkálkodni, törekedni és tanulni. Még a pénzbeosztásba is beleszól: 

tudjak beszerezni lelki olvasmányokat. 

Miért fontosak ezek számomra? Mert katolikus egyházunk azt hirdeti, 

hogy van a gyengeségeinkre, bukásainkra, bűneinkre gyógyír, bocsá-

nat, és próbálja megnyitni a szívemet egy olyan reményre, hogy en-

gem mindig szeretnek, személy szerint. Isten gyermeke vagyok, Or-

szágának „polgára” a keresztség által. Ezért meg kell küzdeni, elköte-

leződéssel, áldozatvállalással – a lanyhaságon, kényelemszereteten 

próbálni átlépni, s önző szokásaink helyett Istenért, embertársaimért 

tenni. Az ilyen pozitív döntések – azon kívül, hogy példát mutatnak a 

körülöttem élőknek, engem is békességgel, örömmel, megnyugvással 

töltenek el. 

Az évente visszatérő ünnepeink, a „körforgás”, a szentjeinkre és 

nagyjainkra való újbóli és újbóli megemlékezés tanít, megerősít, utat 

mutat, elmélyít, példájuk felemelni segít, hogy szemeinket a 

„fennvalókra” emeljük. 

Azt is jelenti, hogy drága egyházunk megtanít, hogy minden szorongá-

sunkat, félelmünket, csalódásunkat, veszteségünket és gondunkat lete-

hetjük Urunk keresztfájához, és mindennapunkért, minden szívdobba-

násunkért hálát adjunk a Mindenhatónak. A feltámadás örömének fé-

nyét újból és újból felgyújtani akarja szívünkbe… 

Milyen mindennapi szokások, döntések fejezik ki katolikus keresz-

ténységem? Erre ha válaszolnék, tán ez a lap oldal is tele lenne, s már 

így is oda van a pár soros terjedelem… Viszont még egy dolgot meg-

említek: a Mária Rádió rengeteget tanít engem, sok mindent eszembe 

juttat a múltamból, és segít imádkozni – nekem az …- no ez már 

majdnem a gyónás, ezért inkább ezt … Tisztelettel és köszönettel, ha 

végig tetszettek olvasni! 

u.i.: Még egy gondolat (nem az enyém) nagyon tetszik, s nekem kife-

jező, mert ezt a dilemmát mindig érzem: „Ha szívem trónusában 

Krisztus van – én vagyok, úgymond keresztre feszítve, mert a szeretet 

áldozatos útján s az erények fáradtságos, keskeny ösvényén kell jár-

nom 

Ha nincs ott Krisztus a szívem közepén – Ő van keresztre feszítve – 

nem hallgatom az igéit, nem követem, nem szeretem – tehát keresztre 

feszítem …” 

Bocsánat, hogy ilyen ”bő lére” eresztettem a gondolataimat, de mi-

kor elolvastam a felhívást, eltöprengtem, vajon tényleg mit is jelent 

számomra ez, és miben nyilvánul meg.  Köszönettel és tisztelettel 

  Borsodi Árpádné Várady Éva  ny. óvónő 

Én pedig hálásan köszönöm ezt az első választ, és biztatom a testvé-

reket, hogy minél többen fogalmazzák meg, mi az, ami hitükből, val-

lásgyakorlatukból ilyen módon másoknak megmutatható! A misszió 

ezt is jelenti. Harmai Gábor plébános 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

HIRDETÉSEK 

+ Május hónapban az esti szentmisék után elimádkozzuk a Lorettói litá-

niát. 

+ A belvárosi Képviselő-testület összejövetelt tart hétfőn, 4-én este 6-tól. 

Ezt megelőzően ½ 6 órától testületi szentségimádás a templomban. 

+ A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének engesztelő imaórája folyta-

tódik a Bazilikában május 7-én, csütörtökön, 18.00 órakor. 

+ Plébániánk szentségimádási alkalma május 9-én szombaton 13-órától 

vasárnap hajnalig lesz, melyre hívjuk miden kedves testvérünket. Dél-

utánra kitettük a jelentkezési ívet, ill. éjfél utáni időszakra jelentkezni 

kívánó testvéreket kérjük, hogy ezen szándékukat - lehetőség szerint - 

jelezzék Kovácsné Riának (elérhetősége a programot hirdető plakáton) 

 Kiemelnénk, mint újdonságot, a gyermekek szentségimádását, amely 

15-től 16 óráig lesz. A kisiskolásokat 15 és 15.30 között várjuk, a még 

kisebbeket 15.30-tól 16.00-ig. A zenei szolgálatot Hengán Gabi (vezető 

óvónő) vállalta. A 6-10 év közötti gyerekeket Bánszkyné Éva tanító né-

ni, a kisebbeket (alsó korhatár nincs) Rehovics Dóra óvodai hitoktató 

fogja terelgetni (Kérdéseikre szívesen válaszolunk az alábbi telefon-

számokon: 20/775 34 09; 20/828 92 66) 

+ Gyakran fölmerül hívekben, hogy könyveket adományozzanak a plé-

bániának ill. a híveknek. Úgy döntöttünk, erre a célra elkülönítünk egy 

részt az újságok mellett a templom hátuljában. Kérjük azonban az 

adományozókat, számoljanak azzal, hogy azokat a könyveket, amelye-

ket nem veszünk be a plébániai könyvtárba, és amelyeket végül senki 

nem visz el, nem őrizzük meg, hanem tüzelésre eladományozzuk. 

+ „Mit jelent, hogy katolikus vagyok?” – címmel indítottunk cikksoroza-

tot a Harangszóban. Kérjük, aki szívesen válaszolna pár soros terjede-

lemben erre a kérdésre, tegye meg!  

+Jövő héten (május 9-10) szombaton és vasárnap lesz 

Péliföldszentkereszten a nagybúcsú. Szentmisék: szombaton 15 órakor, 

vasárnap fél 9-kor és fél 11-kor. 

+ 9-én (szombaton) a Karitász szervezésében Rózsafüzér zarándoklat lesz 

Esztergomért. Indulás 9h-kor a Szent Anna kerektemplomtól, útvonala 

a Kis-Duna mentén a Vizivároson keresztül a Szentgyörgymezői Plé-

bániatemplomig. 

+ A TAKI rejtvény az újságos asztalról elvihető! Azon gyermekek, akik 

nem tudnak még írni, rajzolják le – az evangéliumhoz kapcsolódva – a 

termést hozó szőlővesszőt. 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: 

Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek: este 7 óra 

Vasárnap: 10, ½ 12 és este 7 óra 

VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: vasárnap: ½ 9 

Szent István kápolna: hétfő – péntek: ½ 8; szombat: este 6 óra (előesti) 

Zárdatemplom: hétfő – vasárnap: 7 óra 

TOVÁBBI LITURGIÁK: 

minden csütörtök: 20:00-20:30: szentségimádás (Belváros) 

utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna) 

A héten kereszteltük Szenczi Egont és Szenczi Eriket. 

Házasságot kötött Varga Péter és Vida Krisztina. 

Eltemettük Németh Máriát. 

Mária Rádió: Fm 97,4 Mhz ; Magyar Katolikus Rádió:Fm 92,5 Mhz 

HARANGSZÓ 

A Belvárosi és Vízivárosi Plébánia közös hírlevele (megjelenik hetenként) 

Alapító: Dr. Beer Miklós;   Felelős kiadó: Dr. Harmai Gábor 

Szerkesztőségi e-mail: harangszo@egomnet.hu 

Plébánia e-mail: sztpeterespal@egomnet.hu 

Telefonflotta ügyek: belvizegom@gmail.com 

A Plébánia telefonszáma: 33 / 898-124 és 20 / 775-2841 

Plébániai fogadó órák: hétköznap, hétfőtől - péntekig du.15-18h között 

A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000029-05960007 

A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: 10918001-00000094-73080007 

Weboldalaink:  www.belvarosiesztergom.hu;   www.evizivaros.hu; 

Facebook: Esztergom-Belvárosi-Plébánia 


